
 

 

A a nv ul l e nd e  i nf o r ma t i e  e n  h a n d i g  o m t e  we t e n  
 

 Aanmelding 

Uw aanmelding ontvangen we graag uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de 

businessclubavond.  

Dat kan eenvoudig:  mailto:monique@golfbaanschinkelshoek.nl 

 

 Speelhandicap 

Wij verzoeken u vriendelijk bij aanmelding de golfhandicap te vermelden van u én uw gast. 

Bij een EGA handicap wordt 12 punten in mindering gebracht om tot een Schinkelshoek-

hcp te komen.  

 

 Spelvorm 

Individueel stableford waarbij het maximaal aantal slagen wordt gesteld op de par + 5. 

Gasten hoeven alleen te schrijven, niet uit te rekenen.  

Elke clubavond spelen we 9 holes met de Schinkelshoekbal en 9 holes met de traditionele 

bal. U zorgt er zelf voor dat u in het bezit bent van beide golfballen waarbij de traditionele 

bal altijd oranje dient te zijn.  

 

 Aantal spelers 

Als u alleen komt, verzoeken we u dit aan te geven bij uw aanmelding.  

 

 Ontvangst 

Ontvangst is om 15.30 uur in de Brasserie. Wij verzoeken alle deelnemers vriendelijk zich 

voor de start bij de wedstrijdtafel (in de Brasserie) te melden voor ontvangst van de 

scorekaart en een versnapering.   

 

 Starttijd 

Om 16.00 uur verzamelen we op de Putting Green. Om 16.15 gaat de wedstrijd van start. 

Bent u later, blijft u uiteraard van harte welkom. U speelt in dat geval de wedstrijd buiten 

mededinging mee. 

 

 Presentatie 

1 keer in het seizoen is er een mogelijkheid uw bedrijf tijdens een pitch van maximaal vijf 

minuten te presenteren. U kunt zich hiervoor opgeven via 
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 Diner 

Na de wedstrijd is er een gezamenlijk diner. U krijgt een diner voor 2 personen aangeboden 

door Golfbaan Schinkelshoek. Volgt u een dieet, heeft u een voedselallergie of eet u 

vegetarisch? Als u ons dit voorafgaand aan uw bezoek of bij de reservering aangeeft, 

zorgen wij voor een smakelijk alternatief.  

 

 Gasten 

Elke businessclubavond kunt u gasten uit uw eigen netwerk uitnodigen. De investering voor 

deelname van deze gasten is slechts € 20,00 p.p. Dit inclusief diner en greenfee voor 18 

holes.   

 

 Prijsuitreiking 

We hopen, dat u vaak in de prijzen valt. Mocht u verhinderd zijn om bij de prijsuitreiking 

aanwezig te zijn, dan boft de volgende aanwezige prijswinnaar. Die ontvangt dan uw prijs.  

 

Als u na uw aanmelding onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, verzoeken we u om u uiterlijk 3 dagen 

van te voren af te melden. Dit om te voorkomen, dat uw investering voor het diner van uw gasten 

alsnog in rekening gebracht wordt.  

 

 


